ที่ 24/2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
เรื่ อง

กาหนดการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ ทุนซึง่ จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่ส่งมาด้ วย

1. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) (F 53-4-1)
2. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของ บริ ษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ดังนี ้
(1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน จานวนไม่เกิน 134,998,852

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้นที่ ผ้ ถู ื อหุ้น แต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) โดย
กาหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ (คิดเป็ นจานวนหุ้นที่ ใช้ ในการจัด สรรทัง้ สิ ้น
134,998,852 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ตาม
มาตรา 52 พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป จานวน 20,249,827 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท คิด

เป็ นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) โดยบริ ษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่วนก็ได้ โดย
เสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายจะอยู่ในช่วง 0.20 - 0.40 บาท ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายที่ต่า
กว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนสะสม ทังนี
้ ้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นีจ้ ะต้ องมีจานวนไม่เกิน 20,249,827
หุ้น หรื อไม่เกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

นอกจากนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงพิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย
การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน ตามข้ อ
(1) ข้ างต้ น เป็ นจานวน 134,998,851 หุ้น เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และมี ห้ นุ คงเหลือ 1 หุ้น ซึง่ บริ ษัทฯ จะตัดหุ้นดังกล่าวทิ ้งในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปและไม่จดั สรรให้ แก่บุคคลในวงจากัด
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งมติที่ประชุม คณะกรรมการของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 8/2561 เมื่ อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้
พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 20,249,827 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 5
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามข้ อ (2) ข้ างต้ น โดยกาหนดให้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (Record Date) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ดังนี ้
ประเภท

:

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 20,249,827 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering)

อัตราส่วนการจัดสรร

:

10.1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจานวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้
(รายละเอียดตามวิธีการจัดสรร ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง)

ราคาเสนอขาย

:

0.40 บาท/หุ้น

จานวนหุ้นที่จดั สรร

:

ไม่เกิน 20,049,334 หุ้น

จานวนเงินการเพิม่ ทุน

:

8,019,733.60 บาท

:

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคานวณสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือเดิม

รวม (ในกรณีที่มีการจอง
ซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนตามสิทธิ
ครบตามที่จดั สรร)
การดาเนินการในกรณีที่
มีเศษของหุ้น

หุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้ างต้ น (หรื อในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
สิท ธิ ) เศษของหุ้ นดัง กล่า วให้ ปั ด ทิ ง้ เช่น ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ถื อ หุ้น อยู่จ านวน 100 หุ้น เมื่ อ

คานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ ว สิทธิในการได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ
9.9 หุ้น (100 หุ้น * 1 / 10.1)
โดยเศษของหุ้นจานวน 0.9 หุ้น จะถูกปั ดทิ ้ง และผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุน 9 หุ้น
วิธีการจัดสรร ข้ อกาหนด
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง

:

1. กรณีผ้ ูถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการ
จัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้ รับการจัดสรรทัง้ จานวนที่จองซื ้อ
2. กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นจองซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
(Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้ องแสดงความจานงการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื อ้ หุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื อ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้ องชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกิน
สิทธิทงจ
ั ้ านวน
3. ในกรณี ที่มีห้ ุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่ องมาจากการคานวณ และ/หรื อ
การจองซื ้อของผู้ถือหุ้นเดิม ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่ประสงค์จะ
จองซื ้อหุ้นในจานวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ตามสัดส่วนการถื อหุ้นได้ อีกใน
ราคาเสนอขายเดียวกัน ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์สาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิ มีดงั ต่อไปนี ้
3.1

กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิม่ ทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ

บริ ษัท ฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คงเหลือดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ที่แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชาระค่า
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวทั ง้ หมดทุกรายตามจานวนที่ แสดงความ
จานงขอจองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่
เกิดจากการคานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง)
3.2

กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิม่ ทุนคงเหลือน้ อยกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ

(ก)

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้ รับการ
จัดสรรตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่ จองซื อ้ หุ้น เกิน กว่ า
สิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้

ปั ดเศษของหุ้นนัน้ ทิ ้ง) ทัง้ นี ้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่
เกินจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้ จองซื อ้ และ
ชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
(ข)

ในกรณีที่ยงั มีห้ ุนสามัญเพิม่ ทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้ อ (ก)
บริ ษัทฯ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
และยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมของผู้ถือ
หุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เกิดจากการคานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้
ทิ ง้ ) โดยจ านวนหุ้น ที่ มีสิท ธิ ไ ด้ รั บการจัดสรรจะไม่ เกิ น จานวนหุ้น
สามัญเพิ่ม ทุนที่ ผ้ ูถื อหุ้น เดิมแต่ละรายจองซื อ้ และชาระค่า จองซื อ้
แล้ ว

การจัดสรรหุ้น ที่ จองซื อ้ เกิ น กว่าสิทธิ ตามรายละเอี ยดข้ างต้ น ไม่ ว่ากรณี ใด
จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของ
บริ ษั ท ฯ ในลัก ษณะที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จนถึ ง หรื อ ข้ า มผ่ านจุด ที่ ต้อ งท าค าเสนอซื อ้
(Tender Offer) ตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่
ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถื อหลักทรั พย์
เพื่อครอบงากิจการ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสทิ ธิการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
(Record Date)

:

1 สิงหาคม 2561

กาหนดวันจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน

:

20-24 สิงหาคม 2561

บริ ษัทฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกรุ ณาศึกษารายละเอียดการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights
Offering) ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) ดังกล่าว และปฏิบตั ิตาม
รายละเอียดและขันตอนที
้
่ระบุในหนังสือดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขันตอน
้
และวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม กรุ ณาติดต่อคุณสรัลยา น้ อยใจบุญ ผู้ชว่ ยเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2013-7137-8 ต่อ 4
ทัง้ นี ้ รายละเอีย ดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอ บ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) (F 53-4-1) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (สิ่งที่
ส่งมาด้ วย 2)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ธันว์ วุฒิธรรม)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

